
 

 

 اـــــاجلغرافيادة ــــم

 (8102 – 8102)األساسي   التاسع
   :علل ما يلي :أواًل 

   قيام العلماء بتقشيم الوطو العربي مهذ القديم إىل أقاليم جغرافية. -1

 (.2ًوْٚ٘ كٍ 41)ًّ أجى تطٔٚى دزاضٞ اه٘طّ اهعسبٛ ٗ ذهم ُظسًا هطعٞ اهسقعٞ اهيت ميتد عوٚٔا 

 أيمية إقليم شبه اجلزيرة العربية. -2

 قِاٝ اهط٘ٙظ.-باب املِدب  - ٕ ٗ إحاطتٕ مبضا٢ق حبسٙٞ ًٌٔٞ عاملًٚا: ًضٚق باب اهطالَ إشساف .أ 

 ٗ ًقصد هوخجاج ًّ كى اهدٗي. «اهلعبٞ املشسفٞ  »ٗج٘د قبوٞ املطوٌني  .ب 

 «احتٚاطٛ ٗ اُتاج  »اًتالكٕ ثسٗٝ ضخٌٞ ًّ اهِفط ٗ اهػاش عوٟ املطت٠٘ اهعاملٛ  .ج 

 أيمية املوقع اجلغرايف إلقليم بالد الشام. -3

 ًِفرًا آلضٚا اه٘ضطٟ ٗ اهػسبٚٞ عوٟ اهبخس املت٘ضط. .أ 

 اجلطس اهرٜ ٙصى آضٚا بأفسٙقٚا. .ب 

 متس عربٖ أقصس اهطسق اهربٙٞ إىل أٗزٗبا عرب األُاض٘ي. .ج 

 معاناة معظم سكاى إقليم القرى األفريقي مو سوء التغذية و اجملاعة. -4

 بطبب اضتخداَ اه٘ضا٢ى اهبدا٢ٚٞ ٗ قوٞ اهتٌ٘ٙى يف اهصزاعٞ ٗ اهصٚد. .أ 

 فتم اهصساعات ٗ احلسٗب األٓوٚٞ بطلإُ. .ب 

 أيمية موقع إقليم املغرب العربي. -5

 هتخلٌٕ مبضٚق جبى طازق اهرٜ ٙصى بني اهبخس املت٘ضط ٗ احملٚط األطوطٛ.

 أكمل الفراغات التالية: : ثانيًا
٘ا١  -1 ٘ا١ ٗ ....................... مشاي خط االضت  أٜ عٟو ......................., ميتد اه٘طّ اهعسبٛ بني ....................... دزجٞ  جِ٘ب خط االضت

 ................ خط ط٘ي.دزجٞ عسض ٗ بني خطٛ اهط٘ي ....................... شسق غسِٙتش ٗ ....................... غسب غسِٙتش أٜ عٟو .......

 ٙفصى اه٘طّ اهعسبٛ عّ تسكٚا جباي ....................... ٗ عّ إٙساْ جباي ....................... . -2

 تبوؼ ًطاحٞ اه٘طّ اهعسبٛ ....................... مبا ُطبتٕ ....................... ًّ ًطاحٞ اهعامل "اهٚابطٞ". -3

 ٛ ًِر اهقدٍٙ إىل أقاهٍٚ جػسافٚٞ عدٝ ٗفق:قّطٍ اهعوٌا١ اه٘طّ اهعسب -4

 ًظآس طبٚعٚٞ ًِٔا ....................... . .أ 

 ....................... ًِٔا ت٘شع اهطلاْ ٗ اهلجافٞ اهطلاُٚٞ. .ب 

 اإلقوٍٚ اهرٜ خيرتقٕ خط االضت٘ا١ ًّ جِ٘بٕ ٓ٘ ....................... . -5

 وٍٚ  ....................... .خوٚج ضست اه٘اضع ٓ٘ أٍٓ ًظٔس جػسايف يف إق -6

حيتى املسكص األٗي يف اه٘طّ اهعسبٛ عوٟ صعٚد األمسان ٗ االضفِج إقوٍٚ ....................... . -7
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